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VOORNAAMSTE BESTANDDELEN

Gojibessenextract: Gojibessen zijn rijk aan vitamine C, A, B1, B2 en niacine, steroïden, poly-
sachariden en aminozuren. Ze hebben antioxidatieve, ontstekingsremmende, beschermende, 
verstevigende en anti-aging eigenschappen.

Granaatappelextract: is scherp en antioxidatief. Het hoge gehalte aan polyfenolen beschermt 
de huid tegen UV-schade veroorzaakt door vrije radicalen. Granaatappel bevat bovendien veel 
vitaminen (met name B en C) en mineralen.

Cactusvijgenextract: dit extract wordt gewonnen uit de bladeren van de Siciliaanse cactus-
vijg, waarvan het sappige vruchtvlees is gebruikt voor de huidverzorging en wondgenezing. De-
ze verzorgende en genezende eigenschappen komen vooral door de polysachariden, die qua 
werking lijken op hyaluronzuur. Het extract heeft een antioxidatieve, celbeschermende en ont-
stekingsremmende werking. Bovendien wordt de huid intensief gehydrateerd en roodheid en 
irritaties worden verzacht.

Papajaextract: papaja bevat bètacaroteen, vitamine C, glucoside, sporenelementen en het 
enzym papaïne. Het heeft een exfoliërend effect en verbetert de opnamecapaciteit van de huid 
voor werkzame stoffen.

Vitaminecomplex A, C, E: vitaminecomplex in combinatie met bernagiezaadolie als onverza-
digd vetzuur en ingekapseld in nanoliposomen voor een perfecte huiddoordringing.
Vitamine A: lost verhoorningsstoornissen op en stimuleert de collageensynthese.
Vitamine C: antioxidant, stimuleert collageen- en hyaluronsynthese, versterkt het immuun-
systeem van de huid en gaat hyperpigmentatie tegen. Vermindert de oxidatieve stress van de 
huid en laat de huid glanzen.
Vitamine E: antioxidant, ondersteunt de huidcellen bij de zelfregeneratie. In combinatie met 
vitamine C beschermt het vitamine A, waardoor een complex met een combinatie van deze 
drie vitaminen ideaal is.

6-vruchtenconcentraat: bevat waardevolle extracten van citroen, appel, perzik, mango, abri-
koos en kiwi.

OVERIGE BESTANDDELEN

Appelstamcellen extract: De stamcellen worden gewonnen uit een inmiddels zeer zeldzaam 
geworden oude Zwitserse appelsoort genaamd 'Uttwiler Spätlauber'. Vroeger was deze soort 
populair omdat ze extreem lang kon worden bewaard dankzij het hoge tanninegehalte en de 
langlevende cellen. Toen de kwestie van bewaren op de achtergrond raakte, verloor de soort 
haar populariteit en raakte bijna in de vergetelheid. Onderzoekers slaagden er echter in, uit 
een van de weinige overgebleven bomen een celcultuur te isoleren. De plantaardige stamcel-
len die daaruit kunnen worden gekweekt, hebben een beschermend en levensverlengend ef-
fect op menselijke huidcellen. Zodoende wordt de veroudering van de huid vertraagd.

AquaxylTM-hydrosysteem: een gecombineerd ingrediënt van hout en tarwe. Verstevigt de 
huidbarrière en verlaagt het transepidermaal waterverlies. De huid wordt zichtbaar glad.

Avocadol: wordt gewonnen bij de productie van avocado-olie. Bevat fytosterolen, die de 
droge, ruwe en schilferige huid verzorgen en kalmeren.

Betaïne – suikerbietenextract: is hydraterend dankzij de bijzondere eigenschap om wa-
ter te binden. Beschermt bovendien de huid tegen beschadigende mechanismen en chemi-
sche invloeden.

Broccolizaadolie: bevordert de synthese van ceramide en zodoende de regeneratieve pro-
cessen van de huid. Optimaliseert bovendien het watervasthoudend vermogen van de huid en 
geeft vooral de rijpe huid soepelheid, stevigheid en hydratatie terug.

Hyalufi x™: Thaise gember levert een extract dat de huidcellen optimaal hydrateert. Boven-
dien verhoogt Hyalufi x de hyaluronzuurproductie van de huid zelf en zorgt zo voor meer volu-
me en van binnenuit opgevulde rimpeltjes.

Hyaluronzuur: hyaluronzuur komt van nature voor in bindweefsels en in lichaamsvloeistoffen, 
maar kan ook biotechnologisch worden gefabriceerd. Het bezit de eigenschap om grote hoe-
veelheden water te binden. Laagmoleculair gewicht hyaluronzuur dringt in de diepere huid-
lagen door, terwijl hoogmoleculair gewicht hyaluronzuur een vochtbindende werking heeft op 
het huidoppervlak. In combinatie met water laat hyaluronzuur een viscoelastisch, niet plak-
kend en onzichtbaar laagje achter op de huid. Dankzij deze eigenschap lijkt de huid gladder 
en steviger.

Keratoline®: een mild enzym met een keratolytische (exfoliërende) werking. Lost afgestorven 
huidschilfertjes voorzichtig op en breekt een teveel aan keratine af wat de huidvernieuwing 
ondersteunt en de huid er glad en fris laat uitzien. Wordt biotechnologisch gefabriceerd en is 
daardoor zeer zuiver en heel goed te verdragen.

Macadamianotenolie: Dankzij het hoge gehalte aan palmitolzuur is de olie bijzonder huid-
vriendelijk en beschermt de huid tegen uitdroging.

Amandelolie: een populaire olie in de cosmetica omdat het een van de stabielste plantaardi-
ge oliën met een neutrale geur is. Bovendien beschikt deze olie over goede exclusieve eigen-
schappen en beschermt zo de huid tegen transepidermaal waterverlies.

Pentavitin®: zeer werkzame, op natuurlijke koolhydraten gebaseerde, vochtigheidsregelaar 
waarvan de samenstelling is afgeleid van het natuurlijke koolhydraatmengsel van de mense-
lijke hoornlaag. Pentavitin® is in staat om effectief en langdurig water op te slaan in de huid. 
Het verbindt het vocht met het keratine van de huid zelf, waardoor het niet kan worden uitge-
wassen. Het resultaat is een gladdere, stevigere huid en minder rimpeltjes.

Pre-Age-complex (Juvenessence®): een tripeptide van bruinalgen. Remt het eiwit proge-
rin, dat de huid veroudert, en vertraagt zo een voortijdige veroudering van de huid. Zorgt voor 
een liftend effect, een gladdere huid, verhoogde elasticiteit en veerkracht door de vorming van 
nieuwe collageen- en elastinevezels.

Pinksterbloem kruidenolie-extract: de plantaardige vetten van de pinksterbloem-kruideno-
lie verzorgen de huid met vocht en vitamine C. Het heeft een exfoliërend effect en verbetert de 
opnamecapaciteit van de huid voor werkzame stoffen.

De nieuwe 
zomer-

behandeling 
met fruitboost

VERKOOPTIPS
• Bied 'le rituel des super fruits' gericht als Vitamin Power-behandeling in de zomer aan en laat u 
 informeren over de betekenis van vocht en antioxidanten in combinatie met zon.

•  Promoot de behandeling ook als alternatief voor een vakantie – een verfrissend kort uitstapje voor  
 huid en ziel – vooral wanneer de reismogelijkheden nog steeds door corona maatregelen 
 worden beperkt.

•  Decoreer de ingang van uw winkel / de balie met een fruitschaal, onder andere met 'Superfruits' 
 zoals papaja en granaatappel, en daarnaast een folderrek met informatie over de behandeling.

•  Ook kunt u voor uw klanten de betreffende smoothies of vruchtensappen in een 
 grote glazen kan op ijs klaarzetten en zo de aandacht vestigen op 'le rituel 
 des super fruits'.

• Bied ten slotte aan het eind van de behandeling een 
 make-up fi nish met de actuele zomerkleuren aan.
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le rituel des super fruits 

•  Promoot de behandeling ook als alternatief voor een vakantie – een verfrissend kort uitstapje voor  

 zoals papaja en granaatappel, en daarnaast een folderrek met informatie over de behandeling.

•  Ook kunt u voor uw klanten de betreffende smoothies of vruchtensappen in een 
 grote glazen kan op ijs klaarzetten en zo de aandacht vestigen op 'le rituel 

• Bied ten slotte aan het eind van de behandeling een 
 make-up fi nish met de actuele zomerkleuren aan.



De nieuwe zomerbehandeling 2021 van JEAN D’ARCEL 
'le rituel des super fruits' is letterlijk vertaald voedingsboost 

voor een zuivere huid, gegarneerd met een fruitige geurencocktail voor de zintuigen, 
die uw klanten direct een zomergevoel geven.

De focus van de behandeling ligt op een intensieve, vitaliserende vochtboost, gecombineerd 
met de celbeschermende werking van zeer actieve antioxidanten afkomstig van superfoods 

zoals gojibessen, cactusvijgen, papaja, appel en granaatappel. 
Dat maakt van 'le rituel des super fruits' een celbeschermende preventieve behandeling, 

maar ook een ideale nabehandeling die eventueel ontstane zonschade 
bestrijdt en de vochtbuffer van de huid weer aanvult.

Açai bowl, chiapudding, avocadobrood, tarwegrassap of matcha latte – 
de zogenoemde superfoods hebben de wereld veroverd.De lijst van de 
gezonde, trendy levensmiddelen is lang en loopt van binnenlandse tot 
exotische groente-, fruit- en graansoorten, kruiden, zaden, noten etc. 

WAT MAAKT SUPERFOODS ZO SUPER? 
Ze zijn extreem rijk aan belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen, 
mineralen, antioxidanten, enzymen en goede vetten die de natuurlijke functies 
van het lichaam ondersteunen en het lichaam gezond, fi t en jong houden.

WAT IS HET EFFECT VAN DE SUPERFOODS BIJ DE VERZORGING?
Inmiddels weten we dat een juiste voeding huidonzuiverheden verzacht, 
rimpeltjes voorkomt en een gezonde glans tevoorschijn kan toveren. 
Juist vitaminen en andere antioxidanten, enzymen en hoogwaardige 
plantaardige vetten zijn de krachtigste werkzame stoffen bij de huidverzorging. 
Net zoals bij de opname via het spijsverteringsstelsel ondersteunen ze ook 
bij uitwendig gebruik de natuurlijke processen die de huid jong, stevig en 
elastisch houden. Dat begint bij de bestrijding van vrije radicalen die de cellen 
verouderen, en eindigt bij de aanmaak van collageen en elastine door het 
lichaam zelf.
Genoeg redenen dus om de huid regelmatig van binnen en buiten een energieboost 
te geven – geheel volgens het motto: SUPERFOOD FOR SUPER SKIN!

DE PRODUCTEN VOOR le rituel des super fruits

peeling super fruit enzymatique 20 x 3 ml ampul
Stimulerende enzympeeling met gojibessenextract, 6-vruchtenconcentraat, 
Keratoline® en urea. Zuivert tot diep in de poriën, verfi jnt de huid en laat 
vervolgens de werkzame stoffen dieper binnendringen.

cure hydro super fruit 20 x 2 ml ampul
Hydraterend concentraat van werkzame bestanddelen met cactusvijgen-
extract, betaïne, Hyalufi x™, Pentavitin® en hoogmoleculair gewicht 
hyaluronzuur. Voorziet intensief en duurzaam de huid van vocht.

crème de massage super fruit 250 ml pot
Vochtregulerende massagecrème met cactusvijgen-extract, avocado-, 
broccolizaad-, amandel- en macadamianotenolie en laagmoleculair gewicht-
hyaluronzuur. Zorgt voor een perfecte vochtopname van de huid tijdens de 
massage.

concentré super fruit 30 ml pipetdispenser
Intensief superfruitconcentraat met papaja-extract en een krachtig, 
antioxidatief werkend vitaminecomplex (A, C, E). Bestrijdt vrije radicalen 
die verantwoordelijk zijn voor de veroudering van de huid en ondersteunt 
tegelijkertijd de aanmaak van nieuwe cellen.

pads revitalisants yeux 20 sachets à 2 stuks
Vitaliserende oogpads met extracten van appelstamcellen, Irisch Moos, 
micro-algen en witte lupine-extract, gecombineerd met vochtinbrengend 
hyaluronzuur. De vliesmatrix geeft de werkzame bestanddelen direct af aan de 
ogen, laat rimpeltjes gladder lijken en vermindert kringen onder de ogen en 
zwellingen.
masque super fruit 250 ml pot
Verfrissend gezichtsmasker met granaatappelextract, Aquaxyl™-hydro-
systeem, broccolizaadolie, pinksterbloem kruidenolie-extract, Pre-Age-complex, 
vitamine A-derivaat en vitamine E. Geeft de laatste, langaanhoudende vocht-
boost voor de afronding van de behandeling.

HET VERLOOP VAN DE BEHANDELING IN ZES STAPPEN
De huid wordt in zes stappen tot diep in de poriën gereinigd, verfrist, en verzorgd 
met een extra portie antioxidanten en een vitaliserende vochtboost.
Stap 1: Reiniging met een bij de huid passend reinigingsproduct en tonic.
Stap 2: Peeling met peeling super fruit enzymatique. Een ampul op gezicht en hals verdelen 
(behalve het gebied rond de ogen) en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Afnemen 
met een warm kompres.
Stap 3: Behandeling met actieve bestanddelen cure hydro super fruit. Een ampul op gezicht 
en hals aanbrengen en zacht insmeren.
Stap 4: Massage met crème de massage super fruit. Massagecrème op gezicht en hals aanbrengen 
en inmasseren zoals gebruikelijk. Restanten van de massagecrème met een warm kompres afnemen.
Stap 5: Oogverzorging met pads revitalisants yeux en masker met masque super fruit. Oogpads 
uit de folie halen en met de gladde zijde dicht onder de wimpers op de huid leggen. Dan het masker 
aanbrengen en allebei 10 tot 15 minuten laten inwerken. Daarna de oogpads weghalen en de restanten 
van het masker met een warm kompres afnemen.
Stap 6: Afsluitende verzorging met een product dat bij het huidtype past. 

Het concentré super fruit kan op drie verschillende manieren in de behandeling worden geïntegreerd:
Optie 1: 4 – 6 druppels in de massagecrème mengen.
Optie 2: tussen massage en masker (stap 4 en 5) 4 druppels direct op de huid aanbrengen.
Optie 3: voor de afsluitende verzorging (stap 6) 4 druppels direct op de huid aanbrengen.

VOEDINGSBOOST 
VOOR EEN ZUIVERE HUID


